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Звіт
про виконання Плану заходів щодо реалізації у 2018 році
в Полтавській області Стратегії державної політики сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні
1.
Забезпечити проведення органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування консультацій з громадськістю з актуальних питань
формування та реалізації державної політики за напрямками та з питань
місцевого значення із залученням дорадчих органів, створених при органах
виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, відповідно до
орієнтовних планів консультацій з громадськістю структурних підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій,
органів
місцевого
самоврядування у 2018 році.
З метою залучення громадян до участі в управлінні державними
справами, поглиблення системного діалогу органів виконавчої влади з
громадськістю реалізовано Орієнтовний план консультацій з громадськістю
структурних підрозділів облдержадміністрації у 2018 році, який було
затверджено головою облдержадміністрації, погоджено головою Громадської
ради при облдержадміністрації та оприлюднено на офіційному веб-сайті
облдержадміністрації. Також розроблено та реалізовано з перевиконанням
кількісних показників Орієнтовний план консультацій з громадськістю
структурних підрозділів облдержадміністрації у 2019 році. Протягом року
структурними підрозділами облдержадміністрації із залученням дорадчих
органів, створених при облдержадміністрації, проведено 336 консультацій з
громадськістю з актуальних питань формування та реалізації державної
політики та питань регіонального значення, зокрема 9 громадських обговорень
та слухань, 28 засідань за «круглим столом», 25 конференцій і форумів, 3 1
зустріч з громадськістю, 112 електронних консультацій (обговорення на вебсайті органу виконавчої влади), 5 засідань Громадської ради при
облдержадміністрації, 40 засідань інших консультативно-дорадчих органів, 86
інших заходів за участю представників громадськості (засідань робочих груп,
нарад тощо).
2.
Забезпечити сприяння громадським об’єднанням у проведенні ними
громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування.
Протягом 2018 року до облдержадміністрації, її структурних підрозділів,
райдержадміністрацій, міськвиконкомів звернень щодо проведення громадської
експертизи діяльності органів влади не надходило.
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3.
Створити модулі сайтів органів виконавчої влади для забезпечення
подання громадянами електронних петицій та їх своєчасного розгляду.
У зв ’язку з необхідністю доопрацювання програмних модулів офіційного
Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади області виконання завдання
проводитиметься у 2019 році.
4.
Рекомендувати органам місцевого самоврядування забезпечити
можливість впровадження на своїх офіційних сайтах модулів для подання
громадянами електронних петицій та їх своєчасного розгляду.
На офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради та офіційних веб
сайтах міських рад міст обласного значення створено модулі для забезпечення
подання громадянами електронних петицій та забезпечено їх своєчасний
розгляд. Робота по створенню на офіційних веб-сайтах районних рад модулів
для забезпечення подання громадянами електронних петицій триває.
5.
Забезпечити рівні умови участі інститутів громадянського
суспільства у процедурах публічних закупівель.
Публічні закупівлі органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування здійснювалися відповідно до норм чинного законодавства
через систему «Рго2огго». 11 квітня Департамент будівництва, містобудування і
архітектури та ЖКГ Полтавської ОДА заключив меморандум з ГО «Інститут
аналітики та адвокації», за яким громадське об’єднання досліджуватиме
закупівлі Департаментом послуг енергосервісу. Це робитиметься для
удосконалення профільного законодавства та модулю енергосервісу системи
«Річ^огго». 25 вересня зі студії Полтавського обласного центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
відбувся тематичний вебінар для голів та членів тендерних комітетів
райдержадміністрацій, райрад, об’єднаних територіальних громад з актуальних
питань організації та проведення публічних закупівель. Заняття провела
П.Калганова, координатор Центру компетенції «002011110» у Полтавській
області, керівник напряму закупівель ГО «Інститут аналітики та адвокації».
Звернень від громадських інституцій щодо порушення їхніх прав стосовно
участі у процедурах публічних закупівель не надходило.
6.
Забезпечити залучення інститутів громадянського суспільства до
оцінки потреб громадян у соціальних та інших суспільно значущих послугах.
За звітний період засобами масової інформації області оприлюднено 88
публікацій щодо надання соціальних послуг. В ефір філії ПАТ «НСТУ
Полтавська регіональна дирекція «Лтава» щотижня виходить телепередача
«Соціальний
захист».
Регулярно
протягом
кварталу
транслювалися
відеоролики: «Доступне житло»; «Так було, так стало» (Т2); «Добрі люди»
(переселенці); «Розірване коло» (домашнє насильство); «Депозитний договір
без таємниць та «П ам’ятка позичальника». Також у радіопередачах «У межах
закону», «Формація» та «Будні» регулярно беруть участь працівники
Департаменту соціального захисту населення ОДА. У телепередачі «Гість
міста» на ТОВ «Студія «Місто» та у щоденній телепрограмі «Життя міста» на
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телеканалі «ІРТ-Полтава» регулярно висвітлюють соціальні питання.
Забезпечено трансляцію на місцевих телеканалах соціальних відеороликів:
«Відстоюй свої права на якісні житлово-комунальні послуги», «Будь
відповідальним власником - створи ОСББ» та «Твій добробут залежить від
тебе».
Засобами
масової
інформації
здійснювалась
інформаційнороз’яснювальна робота щодо реалізації в області заходів з соціальної та
професійної адаптації учасників ООС; реалізація Проекту «Рука допомоги»;
щодо права сімей на соціальну підтримку з боку держави, прав громадян та
механізмів їх захисту тощо. На офіційному веб-сайті ОДА та у ЗМІ щомісяця
оприлюднюється довідкова інформація щодо роботи постійно діючих «прямих
телефонних ліній» в органах виконавчої влади. На місцевих телеканалах
забезпечено трансляцію рухомого рядка щодо роботи телефонних «гарячих
ліній» новоствореного оперативного штабу захисту представників аграрного
бізнесу від рейдерів.
1
березня у Кременчуці стартував загальноміський конкурс соціальних
відеороликів «Разом за добро!» Участь у конкурсі взяли загальноосвітні та вищі
навчальні заклади І-ІУ рівнів акредитації. Запропоновано підготувати відео
ролик на одну із запропонованих тем: «Ти сам собі країна», «Віртуальний світ:
дві сторони медалі», «Бути собою - це модно!», «Корупція починається з тебе»,
«Тварини - це не іграшка», «Підлітковий булінг», «Я за здоровий спосіб
життя», «Боротьба з ВІЛ/СНІД», «Волонтери - люди доброї волі», «Боротьба з
наркоманією», «Похилий вік потребує уваги».
Реалізовано пілотний проект БО «Світло надії» по наданню послуг з
соціальної профілактики, із залученням бюджетних коштів для надання
соціальних послуг молоді. В рамках виконання охоплено 1544 особи: з
соціальної первинної профілактики - 1007 чоловік; з соціальної профілактики
протидії торгівлі людьми - 537 чоловік. Проведено 65 занять: 40 та 25
відповідно. Виготовлено та роздано інформаційно-просвітницьких матеріалів з
соціальної первинної профілактики - 1007 екземплярів,
з соціальної
профілактики протидії торгівлі людьми - 537 екземплярів. За результатами
анкетування учнів професійно-технічних навчальних закладів м.Полтава
вдалося зробити висновки, що приріст знань серед опитуваних зріс в
середньому на 44,5%.
З 1 березня по 30 квітня Полтавський міський центр соціальних служб
для сім ’ї, дітей та молоді спільно з волонтерським загоном «Єдність» Вищого
державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна
академія» провів місячник боротьби із захворюванням на туберкульоз. У
рамках проекту проведено тренінги, відеолекторії для учнівської та
студентської
молоді
міста,
розповсюджені
інформаційні
буклети
профілактичного змісту.
24
травня у м. Кременчук нагородили 6 переможців конкурсу соціальних
відеороликів «Разом за добро». Основною метою конкурсу є профілактика
соціально-негативних явищ у молодіжному середовищі шляхом зйомки
відеороликів самими представниками учнівської та студентської молоді.
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ЗО
травня у Полтаві відбулася підсумкова конференція та нагородження
переможців проекту «Здоров’я сучасної молоді: важливий шлях від знань до
відповідальності», в рамках якого 40 юних тренерів-школярів, які пройшли
спеціальне навчання зі спеціалістами БО «Світло надії», проводили для
однолітків лекції та профілактичні заходи з питань ВІЛ та СНІД. Проведено 128
заходів, охоплено 3320 осіб.
7.
Забезпечити доступ громадськості до правової допомоги (у тому
числі безоплатної) з питань порядку створення і діяльності організацій
громадянського суспільства.
З метою забезпечення доступу громадськості до правової допомоги,
надання громадянам необхідних знань про свої права, обов’язки та безоплатної
правової допомоги при ГТУЮ у Полтавській області працює громадська
приймальня згідно затвердженого графіку: щовівторка та щочетверга з 10-00 до
16-00 год.
Відповідно до затверджених графіків до роботи в громадській приймальні
залучено працівників Управління державної виконавчої служби; Управління
державної реєстрації; Управління державної реєстрації нормативно-правових
актів, правової роботи та правової освіти; відділу з питань нотаріату; відділу з
питань банкрутства; відділу судової роботи та міжнародного співробітництва;
відділу персоналу; відділу організаційної роботи, документування та контролю
Головного територіального управління юстиції у Полтавській області;
приватних нотаріусів Полтавського міського нотаріального округу.
Заявники, що звертаються до громадської приймальні або до відділу
державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських
формувань Управління державної реєстрації, отримують кваліфіковані
консультації фахівців з питань державної реєстрації громадських формувань.
На інформаційних стендах в Управлінні державної реєстрації ГТУЮ
розміщені зразки типових документів для реєстрації громадських формувань.
На офіційному веб-сайті ГТУЮ у рубриці «Управління державної
реєстрації/Відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації
та громадських формувань» в закладці «Державна реєстрація громадських
формувань» розміщено інформацію про нормативно-правові акти, що
регулюють питання державної реєстрації громадських формувань, перелік та
примірні зразки документів, методичні рекомендації щодо державної реєстрації
громадських формувань, реквізити рахунків для сплати реєстраційного збору та
інформацію про суб’єктів надання адміністративних послуг.
В громадській приймальні громадянам надано 263 консультації.
Продовжує роботу «віртуальна» громадська приймальня, створена на
сайті ГТУЮ з 2008 року. Завітавши на сторінку «Віртуальна громадська
приймальня» в рубриці «Сервіси», громадяни можуть задати питання з правової
тематики та отримати на нього на свою електронну адресу протягом тижня
кваліфіковану відповідь. Надано правову допомогу 182 громадянам.
Також на сайті ГТУЮ за допомогою 8куре-зв’язку надаються
консультації Управлінням державної виконавчої служби, відділом державної
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реєстрації актів цивільного стану, відділом з питань нотаріату, відділом з
питань судової роботи та міжнародного співробітництва. Надано 648
консультацій.
З травня 2018 року на веб-сайті ГТУЮ створені он-лайн чати з питань
державної реєстрації актів цивільного стану та державної реєстрації
громадських формувань. У 2018 р. надано 106 консультацій.
В ході роботи телефонної «гарячої лінії» ГТУЮ надано 1225
консультацій.
Інформація про роботу громадських приймалень ГТУЮ розміщена на
веб-сайті ГТУЮ , щомісячній юридично-просвітницькій газеті «Правовий
вісник», яка видається Головним територіальним управлінням юстиції у
Полтавській області, та висвітлюється під час проведення правоосвітніх
заходів.
З метою широкого інформування населення про роботу громадських
приймалень інформація про їх діяльність щоквартально озвучується в ефірі
обласного радіо (Філія ПАТ «НСТУ» «Полтавська регіональна дирекція
«Лтава»), в Інтернет-виданнях.
Керівництвом та працівниками ГТУЮ постійно проводиться правове
інформування населення та надаються практичні рекомендацій щодо захисту
прав громадян за найбільш актуальними питаннями на всій території
Полтавської області.
Головним територіальним управлінням юстиції у Полтавській області
спільно з Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової
допомоги у Полтавській області розроблено графік роботи мобільних точок
доступу до системи безоплатної правової допомоги, згідно якого здійснено
53 виїзди.
Організація роботи виїзних консультаційних пунктів при ГТУЮ важливий напрямок у роботі органів юстиції. Цьому напрямку діяльності
приділяється значна увага. Виїзні правові громадські приймальні дають
можливість широкому колу людей звернутись із своїми проблемами до
компетентних осіб безпосередньо за місцем проживання, не виїжджаючи із
села. Для населення це зручно і, разом з тим, така форма зв’язку із жителями
сіл забезпечує потреби населення, сприяє задоволенню їхніх звернень.
При ГТУЮ діє 31 виїзний консультативний пункт по наданню
безоплатної правової допомоги громадянам. У звітному періоді здійснено 828
виїздів та надано безоплатну первинну правову допомогу 6018 громадянам.
Всього громадянам надано 8442 консультації.
На особистому прийомі начальником відділу державної реєстрації
друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління
державної реєстрації надано 81 консультацію щодо порядку створення і
діяльності громадських формувань.
Проводиться відповідна робота у напрямку інформування громадян про
державу і право. Важлива і незаперечна роль у підвищенні правової освіти і
культури громадян, керівників та членів громадських формувань відведена

б

засобам масової інформації. У цьому напрямку ГТУЮ співпрацює із 4
телекомпаніями (Філія ПАТ НСТУ «Полтавська регіональна дирекція «Лтава»,
студія «Місто», інформаційний телеканал «ІРТ», «Полтавське Громадське
телебачення»), 1 радіомовленням та 10 друкованими засобами масової
інформації («Зоря Полтавщини», «Вечірня Полтава», «БІАФ», «Сила духу»,
«Народна трибуна», «Гребінчин край», «Вісті», «Козельщинські вісті»,
Тижневик «ЕХО»); 13 інтернет-виданнями: ОКІА «Новини Полтавщини»,
«Depo
Полтава»,
«POLTAVA.INFO»,
«Трибуна»,
«Полтава
365»,
«Кременчуцька газета», «Миргород у моєму серці», «Полтавська область онлайн», «Телеграф», «Кременчук Today», «Базар Медіа», «Вісник Кременчука»,
«Прозорий погляд».
Керівництвом та спеціалістами Головного територіального управління
юстиції здійснено 1753 виступів, із них виступів начальника управління - 1084
щодо змін у чинному законодавстві та реалізації прав людей в різних сферах
життя.
При плануванні тематики виступів враховується попит населення на
отримання правової інформації відповідно до характеру правових питань, з
якими громадяни звертаються до громадських приймалень при ГТУЮ.
8.
Забезпечити
проведення
конкурсів
проектів
громадських
організацій, на виконання (реалізацію) яких надаватимуться кошти з місцевих
бюджетів у 2018 році, передбачивши розширення сфери застосування конкурсів
для визначення отримувачів фінансової підтримки.
В рамках Комплексної програми комунікацій влади з громадськістю та
розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на 2016-2020 роки
Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації проведено конкурс програм (проектів, заходів),
розроблених громадськими організаціями, на реалізацію яких у 2018 році
надавалася фінансова підтримка громадським організаціям на загальну суму
160 тис. грн. За результатами відкритого захисту проектів громадських
організацій реалізовано чотири проекти трьох громадських організацій, які
отримали бюджетне фінансування: «Створення друкованої та інтерактивної
карти «Місця пам ’яті Української революції 1917-1921 років на Полтавщині»
(автор проекту - громадська організація «ВЕЛОПОЛТАВА»); «Зелене серце»
(автор проекту - Диканська районна екологічна дитяча громадська організація);
«Впровадження роздільного збору сміття у навчальних закладах Полтавської
області» (автор проекту - Полтавський обласний осередок Всеукраїнської
організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України»); «Військова служба
за контрактом у Національній гвардії України» (автор проекту - Полтавський
обласний осередок Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій
інвалідів України».
9.
Організувати та провести за участю представників інститутів
громадянського суспільства та міжнародних організацій тренінги з питань
залучення інститутів громадянського суспільства до надання соціальних
послуг.
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За участю представників інститутів громадянського суспільства
проведено ряд тренінгів з питань залучення інститутів громадянського
суспільства до надання соціальних послуг. Так, 23 січня у Новосанжарському
районному територіальному центрі соціального обслуговування населення
представники БО «Світло надії» у рамках проекту «Відповідальне
фінансування» провели тренінг на тему: «Особисті фінанси та відповідальне
використання фінансових послуг» для відвідувачів центру. З лютого у Полтаві
в офісі ТО «Нова Полтава» у співпраці з Британською Радою відбувся тренінг
«Active Citizens». М ета - надати можливість учасникам виграти ґрант на
реалізацію власного проекту соціальної дії;
17 липня в м. Лубни у рамках проекту «Розвиток компетенції
громадських активістів району» за підтримки Фонду Родини Б.Гаврилишина
відбувся тренінг «Проектне мислення. Написання проектів» для представників
громадських організацій, органів місцевого самоврядування, працівників
органів публічної влади, місцевих медіа. М ета заходу - надання учасникам
практичних знань з написання проектів, формування ефективних цілей та
завдань проектних пропозицій відповідно до вимог, формулювання проектних
ідей в правильні проектні заявки.
10.
Забезпечити публічне звітування інститутів громадянського
суспільства, які отримують фінансову підтримку з місцевих бюджетів, про
використання бюджетних коштів та результати проведених за бюджетні кошти
заходів (проектів, програм).
7 лютого 2019 року громадські організації, які отримали фінансову
підтримку з обласного бюджету у 2018 році прозвітували про використання
бюджетних коштів та результати проведених за бюджетні кошти заходів
(проектів, програм) на спільному засіданні комісії обласної ради з питань
регламенту, депутатської діяльності, інформаційної сфери, зв ’язків з
громадськістю та дотримання прав учасників АТО та конкурсної комісії
Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації з розгляду конкурсних пропозицій та проведення
моніторингу реалізації програм (проектів, заходів), розроблених інститутами
громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надавалась
фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 2018 році. Звіти
громадських організацій, які отримали фінансову підтримку з обласного
бюджету у 2018 році, оприлюднені на веб-сайті Департаменту інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.
11. Сприяти проведенню заходів регіонального та місцевого значення,
спрямованих на популяризацію волонтерського руху, підтримки діяльності
волонтерських громадських організацій.
Значна
увага
приділялась
популяризації
волонтерського
руху.
Облдержадміністрація сприяє у проведені благодійних ярмарків активістами
БО «Полтавський батальйон небайдужих» та іншими громадськими
організаціями. У Полтаві за ініціативи Полтавського штабу Всеукраїнського БФ
«Серце до серця» протягом квітня відбулися: 1 квітня - благодійний забіг «Біжу
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заради здоров’я дитини»; 5 квітня - благодійний концерт переможниці шоу
«Україна має талант» співачки О.Ковтун; 23 квітня - благодійний велопробіг
«Роблю добрі справи, крутячи педалі»; 28 квітня відбувся фінальний концерт
акції «Серце до серця» де виступили творчі колективи з різних куточків країни.
Благодійні внески, зібрані під час акцій, спрямували на закупівлю
діагностичного обладнання сурдологічному відділенню Полтавської обласної
клінічної лікарні для дітей з вадами слуху.
5 лютого у Полтаві відбулась зустріч учасників «Ш коли волонтерів» та
представників волонтерських загонів міста з волонтеркою Корпусу Миру
Фелісією Гаммон. Фелісія розповіла присутнім про історію створення
волонтерської організації Корпус Миру, роботу волонтерів Корпусу Миру у
світі та про власні волонтерські проекти та ініціативи, які вона реалізовує в
Україні.
11
лютого у Полтаві у палаці дозвілля «Листопад» відбувся благодійний
ярмарок «Чужих дітей не буває». Зібрані кошти спрямували на підтримку дітей
з онкологічними патологіями.
25
квітня у Полтаві в міському Будинку культури відбувся круглий стіл
на якому підвели підсумки конкурсу волонтерських проектів «Робимо світ
кращим». Протягом місяця свої волонтерські проекти подали 8 волонтерських
загонів міста. Серед поданих проектів, є ті, що стосуються роботи з хворими
дітками різних нозологій, профілактичної роботи з людьми похилого віку, по
первинній профілактиці з проблеми булінгу серед підлітків та інші. Усі
волонтерські загони отримали грамоти та сертифікати на реалізацію своїх
проектів.
9 квітня у Полтаві відбувся Великодній фестиваль «Свято Паски» до
Світлого Христового Воскресіння. У рамках заходу з ініціативи ГО
«Полтавський батальйон небайдужих» відбувся благодійний ярмарок біля
Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ КП. Зібрано 50,07 тис. грн., з
них 20 тис. грн. перераховано
фонду «Серце до Серця» для закупівлі
обладнання для дітей з вадами слуху, за 16,5 тис. грн. волонтери придбали на
передову дальномір для військових 25-ї Дніпропетровської повітрянодесантної
бригади та закупили медикаменти на 13,57 тис. гривень для бійця 30-ї бригади
О.Продана, який отримав опіки 75% шкіри у жовтні 2017 року. 22 квітня у
Кременчуці підбили підсумки благодійної акції «Серце до серця», яка
проходила під гаслом «Почуй життя». Повідомлено, що кременчужани
встановили рекорд акції і зібрали під час заходів цього року півмільйона
гривень, які планують направити на допомогу дітям із вадами слуху.
24 травня голова обласної ради О.Біленький зустрівся з відомим
полтавським волонтером, кавалером ордену «Народний герой України»
В.М ирошниченко та разом із заступником обласного військового комісара
Е.Бородаєм урочисто вручив їй відзнаку МОУ «Знак пошани».
Волонтерський загін «Невтомні бабусі», що діє в Полтавській бібліотеціфіліалі № 7, отримав відзнаку від Полтавської міськради як кращий
т

9

волонтерський загін у сфері роботи по допомозі військовослужбовцям, які
перебувають та перебували у зоні ООС, та членам їх родин.
22 серпня волонтери ГО «Команда Небайдужих» передали медичний
апарат (відсмоктувач) у хірургічне відділення Полтавського військового
шпиталю. При передачі апарату були присутні архієпископ Полтавський та
Кременчуцький Федір і голова ГО «Команда Небайдужих» Н.Гранчак.
26
вересня у Полтаві волонтери БО «Полтавський батальйон
небайдужих» придбали та відправили бійцям 92 бригади ЗСУ набір для
ремонту військової техніки. Також «небайдужі» передали у 58 бригаду ЗСУ 400
синтетичних мішків для захисту позицій і бінокль. Цього ж дня представники
ГО «Центр соціальної адаптації ветеранів та інвалідів АТО м. Полтава» та ГО
«ДОБРОВОЛЕЦЬ» передали у Полтавський обласний клінічний госпіталь для
інвалідів війни 7 сучасних цифрових приставок Т2.
3 грудня у Полтавській обласній науковій бібліотеці ім. І.Котляревського
стартував обласний волонтерський проект «Простір добра-2018», присвячений
Дню волонтера. У рамках заходу фахівці КУ «Обласний молодіжний центр»
Полтавської обласної ради нагородили представників громадських організацій,
які протягом року робили соціально-значущі справи. Нагороди отримали
представники волонтерських загонів ВНЗ, учнівської та студентської молоді
міста, а також громадські активісти та благодійники за прагнення втілювати
позитивні зміни у громаді та у розвиток волонтерської справи в регіоні.
5 грудня у Полтавському облмуздрамтеатрі імені М.Гоголя за участю
заступника голови ОДА М.Білоконя, секретаря Полтавської міської ради
О.Ш амоти відбулися урочистості до Дня Збройних Сил України та
Міжнародного дня волонтера. Військовослужбовців та волонтерів краю
нагороджено подяками та почесними грамотами із врученням нагрудних знаків.
12.
Забезпечити
надання
методичної,
консультативної
та
організаційної допомоги органам виконавчої влади, органам місцевого
самоврядування з питань взаємодії з інститутами громадянського суспільства,
розвитку громадянського суспільства.
Протягом звітного періоду надавалася методична, консультативна та
організаційна допомога органам виконавчої влади, органам місцевого
самоврядування з питань взаємодії з інститутами громадянського суспільства,
розвитку громадянського суспільства. Спільно з Полтавським обласним
центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
установ і організацій проведено:
4 кущових семінари за темою: «Забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики та вирішенні питань місцевого
значення в умовах децентралізації» для членів Громадських рад при районних
державних
адміністраціях,
представників
громадськості
об’єднаних
територіальних громад та сільських рад, працівників районних державних
адміністрацій, що ведуть питання інформаційної політики та комунікацій з
громадськістю (взяли участь 205 осіб, з них 82 особи з числа державних
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службовців місцевих органів виконавчої влади, 7 посадових осіб місцевого
самоврядування, 116 представників інститутів громадянського суспільства);
тематичний семінар за темою: «Громадянське суспільство в Україні. Взаємодія
органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади з
громадськістю» (взяли участь 18 державних службовців районних державних
адміністрацій).
Відбулися 2 тематичні постійно діючі семінари:
- «Популяризація та просування інтересів України у світовому
інформаційному просторі» для державних службовців апаратів та структурних
підрозділів обласної та районних державних адміністрацій, посадових осіб
апаратів районних рад, до повноважень яких належать питання представлення
інтересів України на міжнародній арені та розвитку туризму в Україні (виїзний
семінар, взяли участь ЗО осіб, з них 25 державних службовців та 5 посадових
осіб органів місцевого самоврядування);
- «Ефективна комунікація органів місцевого самоврядування із засобами
масової
інформації.
Медіаграмотність
посадових
осіб
місцевого
самоврядування» (спільно з Центром розвитку місцевого самоврядування у
Полтавській області) для посадових осіб виконавчих комітетів об ’єднаних
територіальних громад, (взяли участь 10 посадових осіб місцевого
самоврядування).
Зі студії Центру проведено 3 вебінари:
- «Європейська та євроатлантична інтеграція України» для державних
службовців апаратів районних державних адміністрацій, посадових осіб
виконавчих апаратів районних рад та виконавчих комітетів об’єднаних
територіальних громад, відповідальних за зв ’язки з громадськістю та взаємодію
із засобами масової інформації (взяли участь 127 осіб, з них державних
службовців органів виконавчої влади - 54 особи, посадових осіб місцевого
самоврядування - 73 особи);
- «Відкритість та прозорість органів державної влади в контексті
законодавства про доступ до публічної інформації» (взяли участь 67 державних
службовців органів виконавчої влади);
- «Громадянське суспільство в Україні. Взаємодія органів місцевого
самоврядування та органів виконавчої влади із громадськістю» для посадових
осіб органів місцевого самоврядування, відповідальних за зв ’язки з
громадськістю (взяли участь 129 посадових осіб місцевого самоврядування).
Також в рамках професійних програм підвищення кваліфікації проведено
15 занять з питань взаємодії органів влади, органів місцевого самоврядування з
громадськістю, формування позитивного образу України шляхом висвітлення
об’єктивної інформації про конкурентні переваги, сильні сторони, вагомі
досягнення держави, розвитку громадянського суспільства в Україні, взаємодії
органів влади та громадянського суспільства, формування позитивного іміджу
органів влади, відкритості та прозорості органів влади в контексті
законодавства про доступ до публічної інформації, ефективних механізмів
впливу і взаємодії влади і громади та інші. Участь у навчаннях взяли 303
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особи, з них 288 державних службовців органів виконавчої влади та 130
посадових осіб органів місцевого самоврядування.
13. Забезпечити реалізацію у 2018 р. заходів Комплексної програми
комунікацій влади з громадськістю та розвитку інформаційної сфери в
Полтавській області на 2016-2020 роки.
Протягом
2018 року успішно реалізовувалися заходи Комплексної
програми комунікацій влади з громадськістю та розвитку інформаційної сфери
в Полтавській області на 2016-2018 роки. Реалізація заходів Комплексної
програми сприяла розвитку громадянського суспільства, інформаційної сфери,
медійної інфраструктури Полтавщини, розвитку книговидавничої справи та
існуючої мережі книгорозповсюдження, забезпечила підтримку видання
кращих творів місцевих авторів, паралельне мовлення цифрової та аналогової
мереж, розширення ефірного радіомовлення. На реалізацію зазначеної
програми у звітному періоді використано 6 млн. 871 тис. грн.
14. Забезпечити участь представників профільних комісій Громадської
ради при облдержадміністрації, громадських рад при райдержадміністраціях у
роботі
колегій
та
інших
консультативно-дорадчих
органів
при
облдержадміністрації,
райдержадміністраціях,
структурних
підрозділах
облдержадміністрації.
При облдержадміністрації діє Громадська рада у складі 35 осіб, також 25
громадських рад при райдержадміністраціях та 2 при міськвиконкомах. Голову
Громадської ради при облдержадміністрації В.Голуба включено до складу
колегії облдержадміністрації, голів громадських рад при райдержадміністраціях
- до складів колегій райдержадміністрацій. Налагоджено співпрацю профільних
комісій Громадської ради при облдержадміністрації зі структурними
підрозділами облдержадміністрації, постійними комісіями обласної ради.
Протягом
2018
року
Громадською
радою
при
Полтавській
облдержадміністрації проведено 5 засідань Громадської ради. На засіданнях
дорадчого органу та засіданнях постійних комісій розглянуто понад 80
актуальних питань. Усі засідання Громадської ради при облдержадміністрації
проходили за участі керівників органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування. Засідання громадських рад при райдержадміністраціях,
міськвиконкомах проходять за участі представників органів влади, при яких
створені
громадські
ради.
Спільно
з
Громадською
радою
при
облдержадміністрації реалізовано заходи регіональної Комплексної програми
сприяння розвитку громадянського суспільства та інформаційної сфери в
Полтавській області на 2016-2020 роки. Діяльність громадських рад широко
висвітлювалася на сайтах ОДА, РДА, в Інтернет-просторі, члени громадських
рад постійно виступали у ефірах радіо-телепрограм з власної ініціативи, маючи
вільний доступ до інформаційних ресурсів, а також на запрошення редакцій.
Директор Департаменту інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації

.М.Пилипенко

